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Projekt zmian w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, polegających na 

dostosowaniu do ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r.  o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz.1311), a także wydanych do 

końca grudnia 2016r. (wersja Komisji – 13 stycznia 2017 r.) 

 

 

Użyte oznaczenia w projekcie: 

Litery – zmiany Statutu wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, zwana dalej 

ustawą zmieniającą, 

Litery  – wykreślenie tekstu przepisów Statutu – zmiany wymuszone przez ww. ustawę, 

 

Litery – zmiany znajdujące podstawę w ustawie  z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 

– Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, których zasadność 

jest wyjaśniana,  

Litery – inne proponowane zmiany, w paragrafach ze zmianami wymuszonymi ww. ustawą 

Litery – wyjaśnienie podstaw przyjętych unormowań.  

 

 

§ 27 ust. 1 pkt 7 

 

7) określanie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych , w tym 

liczbę miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych  

w uczelni publicznej, zgodnie z zasadami określonymi w § 63;  

(Uusunięcie części zapisu wynika z aktualnej treści art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), zwanej 

dalej p.s.w. oraz z art. 1 pkt 3 ustawy zmieniającej. Zasady też uległy zmianie, stąd 

propozycja zapisania ich w par. 63.) 

 

§ 29  

 

1. W Uniwersytecie może działać Konwent Uniwersytetu, zwany dalej Konwentem, w skład 

którego wchodzi:  

1) Rektor; 

2) przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu i samorządu  

terytorialnego w tym: 

1) a) organów samorządu województwa wielkopolskiego; 

2) b) organów samorządu miasta Poznania, Gniezna, Kalisza, Konina, Leszna i Piły; 

c) przedsiębiorców i instytucji społeczno-gospodarczych z którymi Uniwersytet 

współpracuje; 

d) instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych, z którymi  

Uniwersytet współpracuje; 

e) organizacji samorządu gospodarczego, z którymi Uniwersytet współpracuje; 

f) organizacji pracodawców, z którymi Uniwersytet współpracuje; 
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g) instytucji finansowych, z którymi Uniwersytet współpracuje. 

3) przedstawiciele Uniwersytetu. 

 

4) instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych, z którymi 

Uniwersytet współpracuje; 

5) organizacji samorządu gospodarczego, z którymi Uniwersytet współpracuje; 

6) organizacji pracodawców, z którymi Uniwersytet współpracuje; 

7) instytucji finansowych i przedsiębiorców, z którymi Uniwersytet współpracuje; 

8) uczelni.   

 

2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-g) stanowią nie mniej niż połowę       

składu Konwentu.   

3. Członków Konwentu wymienionych w ust. 1 powołuje imiennie Senat, na wniosek 

Rektora. 

4. Przewodniczącego wybiera Konwent spośród swoich członków, w obecności co najmniej 

2/3 składu Konwentu. Przewodniczącym Konwentu nie może być pracownik 

Uniwersytetu. 

5. Kadencja Konwentu jest równa kadencji Senatu. 

6. Posiedzenia Konwentu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w okresie kadencji i są 

zwoływane przez Przewodniczącego Konwentu z jego inicjatywy lub na wniosek: 

1) Rektora; 

2) członków Konwentu w liczbie nie mniejszej niż 1/5 jego składu. 

7. Szczegółowe zasady i tryb działania Konwentu określa regulamin jego posiedzeń 

uchwalony większością 2/3 głosów składu Konwentu na wniosek jego Przewodniczącego 

uzgodniony z Rektorem Uniwersytetu.  

(Ww. zmiany wynikają z aktualnej treści art. 63 ust. 1 p.s.w., art. 1 pkt 18 ustawy 

zmieniającej. Jednocześnie treść dotychczasowych punktów 3-6 jako dotyczących 

przedstawicieli Konwentu z otoczenia społeczno-gospodarczego może być odpowiednio 

zmodyfikowana. W składzie co najmniej połowy członków Konwentu wymagana jest 

obecność przedstawicieli, o których mówi § 29 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu zaproponowanym 

powyżej, tj. otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu i samorządu terytorialnego.  

Dotychczasowe ustępy nr 2-6 otrzymają numerację: 3-7). 

 

 

§ 34 ust. 1 

 

1. Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności: 

(…) 

23) decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych dla niej w ustawie lub statucie. 

(Z uwagi na treść ww. pkt 23 - decyzją Komisji Rektorskiej projekt zmiany Statutu nie 

przewiduje przeniesienia do Statutu zapisów art. 68 ust. 1 pkt 5-7 znowelizowanej ustawy 

p.s.w., o następującej treści: 

Art. 68 

1. (…) 
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5) przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po 

ukończeniu studiów podyplomowych, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 

2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010); 

6) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji 

nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając informacje,  

o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji; 

7) występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie do 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów 

dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5. 

  

§ 38 

 

Rada samodzielnej jednostki naukowo-dydaktycznej lub dydaktycznej opiniuje wszystkie 

istotne dla jednostki sprawy, a w szczególności: (…) 

3) wnioski kierownika (dyrektora) jednostki w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska 

nauczycieli akademickich oraz wnioski dotyczące zatrudniania, awansowania i zwalniania 

nauczycieli akademickich i innych pracowników, a także sprawozdania indywidualne 

przygotowywane dla okresowych ocen nauczycieli akademickich; 

(Zmiana wynika z nowelizacji art. 118 a p.s.w. w zw. z art. 1 pkt 24 lit. a ustawy 

zmieniającej.) 

 

 

§ 58 ust. 10 

 

10. Organizację i tok studiów podyplomowych określa regulamin studiów podyplomowych. 

(Przywołany zapis Statutu nie wymaga zmiany, zmiana zostanie uwzględniona  

w przepisach wewnętrznych,  tj.  w związku ze skreśleniem w art. 8 p.s.w. ustępów 7 i 8 

(patrz art. 1 pkt 3 lit. c ustawy zmieniającej), będzie konieczna nowelizacja Regulaminu 

studiów podyplomowych). 

 

 

§ 63  

 

Liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki 

określa Senat, kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz 

możliwościami zapewnienia finansowania ich ze środków publicznych, a także dbając  

o zgodność struktury kierunków studiów z misją uczelni. w tym liczbę miejsc dla osób, dla 

których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, zgodnie  

z zasadami określonymi w ustawie. 

(Zmiana wynika z aktualnego brzmienia art. 8 ust. 3 p.s.w. w zw. z art. 1 pkt 3 lit. a ustawy 

zmieniającej oraz skorygowanego szyku zdania.) 
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§ 64  

 

2. Przyjęcie w poczet uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu następuje z chwilą 
immatrykulacji i po złożeniu złożenia – wobec Rektora lub dziekana – ślubowania 
o następującej treści: 

„Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy, dociekania prawdy 
i rozwoju własnej osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym 
swoim postępowaniem dbać o godność i honor doktoranta Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu”. 

 

§ 76 ust. 2 i 3 

 

2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, o której mowa  

w ust. 1 jest ponadto uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni  

i Tytułów. z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Rektor może zatrudnić na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora 

wizytującego, osobę niespełniającą wymagań określonych odpowiednio w art. 114 ust. 2  

i 3 ustawy, która uzyskała stopnień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej lub za 

granicą i przez co najmniej pięć lat kierowała samodzielnie zespołami badawczymi  

w innym państwie oraz posiada znaczące osiągnięcia naukowe. 

(Zmiana wynika z uchylenia przez Ustawodawcę art. 115 ust. 1b p.s.w. w związku z  art. 1 

pkt 23 ustawy zmieniającej). 

 

§ 77  

 

1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim i zatrudnienie nauczyciela 

akademickiego na nowym stanowisku następuje na podstawie mianowania albo umowy  

o pracę:  

1) profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego z tytułem naukowym następuje na 

podstawie mianowania na czas nieokreślony, tylko w pełnym wymiarze czasu pracy,  

a ich podstawowym miejscem pracy jest Uniwersytet;  

2) profesora nadzwyczajnego ze stopniem naukowym doktora habilitowanego następuje 

na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat;  

3) profesora nadzwyczajnego bez stopnia naukowego doktora habilitowanego następuje 

na podstawie umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż pięć lat;  

4) profesora wizytującego bez stopnia naukowego doktora habilitowanego następuje na 

podstawie umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż pięć lat;  

5) adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego następuje na podstawie 

umowy o pracę na czas nieokreślony;  

6) adiunkta ze stopniem naukowym doktora następuje na podstawie umowy o pracę, na  

okres ośmiu lat następujące po sobie dwa okresy czterech lat, z zastrzeżeniem art. 120 

ustawy. Warunkiem zatrudnienia na drugi okres czteroletni jest wykazanie się 

postępem w badaniach naukowych i działalności dydaktycznej;  

7) asystenta następuje na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres do ośmiu 

lat,  z zastrzeżeniem art. 120 ustawy;  (zgodnie z zapisem ustawowym) 
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8) starszego wykładowcy, wykładowcy, instruktora i lektora następuje na podstawie 

umowy o pracę na czas określony, na okres od jednego do czterech lat, albo na czas 

nieokreślony, 

– zgodnie z uchwałą Senatu o zasadach polityki kadrowej. 

 

(Zmiana dotyczy również art. 118a 4 pkt 4, przepis ten w związku z przepisem art. 120 p.s.w. 

daje możliwość przyjęcia zaproponowanej przez Władze Uniwersytetu zmiany polegającej na 

wprowadzeniu w pkt 6 dwóch następujących po sobie czteroletnich okresów zatrudnienia 

zamiast jednego okresu ośmiu lat. Przy przyjęciu takiego rozstrzygnięcia zasadnym wydaje 

się określenie warunków kontynuowania zatrudnienia na dalszy okres 4 lat. Zatrudnienie w 

zmienionych okresach, zgodnie z art. 118a ust. 4 pkt. 4 p.s.w., następuje bez konkursu)  

  

2. Na podstawie mianowania zatrudnia się nauczyciela akademickiego tylko w pełnym 

wymiarze czasu pracy. Dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie na 

podstawie mianowania Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.   

(Zapis do usunięcia, jest powtórzeniem informacji z ust.1 pkt 1.)  

2. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim zatrudnianym na stanowisku profesora 

zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego nawiązuje i rozwiązuje Rektor na wniosek 

dziekana, zainicjowany przez kierownika samodzielnej jednostki naukowo-dydaktycznej, 

po zaopiniowaniu przez radę wydziału oraz po zasięgnięciu opinii Senatu, z zastrzeżeniem 

art. 124 ustawy.  

3. Stosunek pracy z pozostałymi nauczycielami akademickimi:  

1) nawiązuje Rektor na wniosek dziekana (prorektora właściwego do spraw studenckich 

lub dyrektora Biblioteki Głównej) zainicjowany, z zastrzeżeniem § 38 pkt 3, przez 

kierownika samodzielnej jednostki naukowo-dydaktycznej, dydaktycznej lub komórki 

organizacyjnej Biblioteki Głównej, po zaopiniowaniu odpowiednio przez radę 

wydziału, Radę ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych lub Radę 

Biblioteczną albo zainicjowany, z zastrzeżeniem § 38 pkt 3, przez dziekana 

(prorektora właściwego do spraw studenckich lub dyrektora Biblioteki Głównej) po 

zaopiniowaniu przez radę wydziału, Radę ds. Ogólnouczelnianych Jednostek 

Dydaktycznych lub Radę Biblioteczną, po zakwalifikowaniu w wyniku postępowania 

konkursowego, o którym mowa w § 79 ust. 1 lub postępowania awansowego,  

o którym mowa § 79 ust. 2. 

2) rozwiązuje, z przyczyn innych  niż wymienione w art. 124 ustawy, Rektor na wniosek 

dziekana (prorektora właściwego do spraw studenckich lub dyrektora Biblioteki 

Głównej), zainicjowany przez kierownika samodzielnej jednostki naukowo-

dydaktycznej lub dydaktycznej, po zasięgnięciu opinii rady tej jednostki, odpowiednio 

po zaopiniowaniu przez radę wydziału, Radę ds. Ogólnouczelnianych Jednostek 

Dydaktycznych lub Radę Biblioteczną, z odpowiednim zastrzeżeniem § 82 pkt 2 i 3.  

(Uzupełniono braki, o których mowa w załączniku 3). 

4. Senat wyraża zgodę na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach 

stosunku pracy u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność 

dydaktyczną lub naukowo-badawczą przez nauczyciela akademickiego, będącego 
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organem jednoosobowym Uczelni. Uchwały w tej sprawie są podejmowane bezwzględną 

większością głosów.  

6. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim w innych przypadkach, niż 

określone w § 78 ust. 1, może także nastąpić po zakwalifikowaniu w drodze konkursu. Do 

postępowania konkursowego stosuje się odpowiednio postanowienia § 79.  

5. Nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, można zatrudnić 

ponownie na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę bez postępowania 

konkursowego, stosownie do potrzeb naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu. 

Zawarcie powyższej umowy następuje po zaopiniowaniu przez radę wydziału lub Radę 

ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych wniosku o zatrudnienie sporządzonego 

przez dziekana (prorektora właściwego do spraw studenckich), a zainicjowanego przez 

kierownika samodzielnej jednostki naukowo-dydaktycznej.  

6. W sytuacjach wynikających z uzasadnionych potrzeb Uniwersytetu można zatrudnić 

nauczyciela akademickiego na okres krótszy niż wskazany w ust. 1 pkt 6 i 7.  

7. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję prorektora, 

kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej i jego zastępcy, z końcem roku 

akademickiego, w którym ukończył on 67. rok życia, a w przypadku mianowanego 

nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora z końcem roku 

akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca się – na czas pozostały 

do zakończenia pełnienia tej funkcji – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.  

8. Jeżeli ustawa przewiduje rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela akademickiego  

z końcem semestru, przez koniec semestru rozumie się odpowiednio: ostatni dzień lutego 

albo 30 września.  

 

§ 79 

 

1. Zatrudnienie w Uniwersytecie pracownika naukowo-dydaktycznego, naukowego lub 

dydaktycznego w wymiarze przewyższającym połowę etatu następuje po 

zakwalifikowaniu w drodze konkursu otwartego, z zastrzeżeniem art. 118a ust. 3 i 4 

ustawy.  

1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim na czas określony lub 

nieokreślony w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, 

następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu, z zastrzeżeniem art. 118 a ust. 3 i 4 

ustawy oraz poniższego ust. 2 .  

(Zmiana wynika z nowelizacji art. 118 a p.s.w. w zw. z art. 1 pkt 24 lit. a ustawy 

zmieniającej. W naszym dotychczasowym zapisie powoływaliśmy wyłączenie z art. 118a ust. 

3 i 4 ustawy - nie zachodzi zatem potrzeba wprowadzania zmiany, która została obecnie  

unormowana w art. 118a ust. 4 pkt. 4. W związku z treścią art. 115 ustawy zmieniającej, który 

stanowi iż do postępowań konkursowych wszczętych i nie zakończonych przed dniem 1 

października 2016 r. stosuje się dotychczasowe przepisy konieczne jest wprowadzenie  

przepisu przejściowego i taki zapis jest w nowym zaproponowanym § 130 Statutu.) 

(…) 
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2. Konkursu, o którym mowa w ust. 1, nie przeprowadza się w przypadku awansowania 

nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie. Postępowanie takie dotyczy:  

1) pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych awansowanych na stanowisko 

profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego;   

2) pracowników dydaktycznych awansowanych na stanowisko wykładowcy i starszego 

wykładowcy; 

3) dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji  

i informacji naukowej awansowanych na stanowisko, o których mowa w § 74 ust. 4 

pkt 1-3. 

3. Konkurs, o którym mowa w ust. 1, ogłasza w przypadku: 

1)  samodzielnych jednostek naukowo-dydaktycznych – dziekan,  na wniosek kierownika  

jednostki lub z własnej inicjatywy;  

2)  ogólnouczelnianych jednostek dydaktycznych – prorektor właściwy do spraw 

studenckich, na wniosek kierownika jednostki;  

3) pracowników bibliotecznych – dyrektor Biblioteki Głównej 

–  po uzyskaniu zgody Rektora. 

4. Ogłoszenie konkursu na dane stanowisko asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego  

i zwyczajnego, instruktora, lektora, wykładowcy i starszego wykładowcy następuje przez 

zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Uniwersytetu, a na 

wniosek dziekana także w prasie lokalnej lub ogólnokrajowej. Ponadto informację  

o konkursie ogłasza się na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego ds. szkolnictwa wyższego, a także na stronach internetowych Komisji 

Europejskiej w europejskim portalu mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji 

ofert pracy naukowców.  

5. Informacja o konkursie powinna zawierać:  

1) określenie wymagań stawianych kandydatowi w zakresie kwalifikacji;  

2) wykaz wymaganych od kandydata dokumentów;  

3) przewidywany termin zatrudnienia;  

4) termin składania dokumentów;  

5) przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu.  

6. Postępowanie awansowe, o którym mowa w ust. 2 uruchamia w przypadku: 

1) samodzielnych jednostek naukowo-dydaktycznych – dziekan, na wniosek kierownika 

jednostki lub z własnej inicjatywy;  

2)  ogólnouczelnianych jednostek dydaktycznych – prorektor właściwy do spraw 

studenckich, na wniosek kierownika jednostki;  

3) pracowników bibliotecznych – dyrektor Biblioteki Głównej 

–  po uzyskaniu zgody Rektora. 

7. Konkurs lub postępowanie awansowe mogą być wszczęte również przez Rektora                      

z własnej inicjatywy. 

8. Komisję konkursową lub awansową powołuje każdorazowo odpowiednio dziekan lub 

prorektor właściwy do spraw studenckich lub dyrektor Biblioteki Głównej. W skład 

komisji wchodzi przewodniczący oraz pięciu członków komisji, w tym kierownik 
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samodzielnej jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniony lub awansowany 

nauczyciel. naukowo-dydaktycznej lub dydaktycznej).  

9. Przewodniczący komisji konkursowej lub awansowej przedstawia protokół przebiegu 

konkursu postępowania odpowiednio dziekanowi lub prorektorowi właściwemu do spraw 

studenckich lub dyrektorowi Biblioteki Głównej.  

10. Szczegółowe wymogi dotyczące składu komisji konkursowej lub awansowej i zasady 

postępowania konkursowego lub awansowego określa załącznik nr 3 do niniejszego 

statutu.  

 

§ 80 ust. 2  

 

2. Ocena przeprowadzana jest co dwa lata  co cztery lata lub na wniosek kierownika 

jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony, z 

zastrzeżeniem § 130 Statutu. W przypadku otrzymania przez nauczyciela oceny 

negatywnej, kolejna ocena dokonywana jest po jednym roku od oceny negatywnej. Oceny 

nauczyciela akademickiego posiadającego tytułu naukowy profesora, zatrudnionego na 

podstawie mianowania, dokonuje się raz na cztery lata. Oceny dokonywane są przez 

komisje, o których mowa w ust. 10.  

(Zmiana wynika z nowelizacji art. 132 ust. 2  p.s.w. w zw. z art. 1 pkt 27 ustawy zmieniającej. 

W związku z treścią art. 16 ustawy zmieniającej, konieczne jest wprowadzenie przepisu 

przejściowego normującego terminy dokonania pierwszej oceny okresowej wg ww. zasad. 

Wprowadzono go  jako nowy § 130 Statutu, stąd w przepisie odniesienie do paragrafu 130).  

 

§ 80 ust. 6 i 9 

 

6. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania 

obowiązków dydaktycznych, uwzględnia się ocenę dokonywaną przez studentów i 

doktorantów, co najmniej raz w roku akademickim. Sposób dokonywania oceny przez 

studentów i doktorantów reguluje uczelniany system zapewnienia i doskonalenia jakości 

kształcenia, o którym mowa w § 60. Ankietę przeprowadza się po zakończeniu zajęć z 

danego przedmiotu.  

(Zmiana wynika z nowelizacji art. 132 ust. 3 p.s.w. w zw. z art. 1 pkt 27 ustawy 

zmieniającej). 

9. Ocena przeprowadzana na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, o którym mowa  

w  ust. 2, może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od ostatniej oceny,  

z zastrzeżeniem § 130 ust. 2 Statutu. Kierownik składa wniosek  do  Rektora, 

odpowiednio za pośrednictwem dziekana lub prorektora właściwego do spraw 

studenckich. Dokonywanie tej oceny następuje zgodnie z zasadami i trybem określonym 

w § 80 ust. 3-8 oraz 10-23. 

(Art. 16 ust. 2 ustawy zmieniającej stanowi, iż wniosek kierownika o dokonanie oceny 

okresowej podległego nauczyciela powinien być skierowany do podmiotu wskazanego  

w Statucie) 
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§ 105 

1. Dokonanie przez Uczelnię: 

1) nabycia, zbycia lub obciążenia składników mienia, w szczególności przyjęcie 

darowizny, spadku, zapisu, oddanie składników mienia Uniwersytetu w użytkowanie, 

zastaw lub hipotekę w przypadku, gdy wartość rynkowa tych składników przekracza, 

w chwili dokonywania transakcji kwotę 2 000 000 złotych, 

2) czynności prawnej obejmującej oddanie składników mienia do korzystania innemu 

podmiotowi, w szczególności wydzierżawienie, wynajem lub użyczenie na okres 

dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, w przypadku, gdy wartość rynkowa 

przedmiotu czynności prawnej, w chwili jej dokonywania przekracza kwotę 2 000 

000 złotych, z zastrzeżeniem ust. 2, 

- wymaga zgody Senatu. 

2. Wartością rynkową przedmiotu czynności prawnej przyjmowaną dla wyrażenia zgody, o 

której mowa w ust. 1 pkt 2, jest w przypadku: 

1) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika mienia do odpłatnego 

korzystania innym podmiotom - wartość świadczeń za: 

a)  rok - jeżeli oddanie składnika mienia nastąpi na podstawie umowy zawieranej 

na czas nieoznaczony, 

b) cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas 

oznaczony; 

2) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do 

korzystania innemu podmiotowi - równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w 

razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy za: 

a)  rok - jeżeli oddanie składnika, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie 

umowy zawieranej na czas nieokreślony, 

b) cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas 

oznaczony. 

 

3. Jeżeli wartość przedmiotu darowizny jest niższa niż zobowiązania związane z jej 

przyjęciem, a także, gdy z faktu dziedziczenia wynikają obowiązki, wymagana jest 

uprzednia zgoda Senatu, niezależnie od wartości darowizny, spadku lub zapisu. 

4. Dokonanie czynności o charakterze gwarancyjno-finansowym, których wartość 

przekracza, w chwili dokonywania transakcji, kwoty 2 000 000 złotych, wymaga zgody 

Senatu. 

5. Uchwały Senatu dotyczące spraw, o których mowa w ust. 1-4, podejmowane są 

większością bezwzględną statutowego składu Senatu. 

6. W przypadku nabycia składników mienia w ramach: dotacji budżetowych przyznanych na 

badania naukowe, projektów badawczych i celowych oraz projektów finansowanych ze 

środków Unii Europejskiej, wymogów określonych w ust. 1-5 nie stosuje się. Dotyczy to 

również tematów umownych realizowanych na zlecenie przedsiębiorców oraz jednostek 

administracji państwowej i samorządowej. W takim przypadku wymagane jest 

powiadomienie Senatu na najbliższym jego posiedzeniu. 
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§ 130  

 

1. Pierwsza ocena okresowa dokonana zgodnie z § 80 w brzmieniu nadanym Uchwałą  

o zmianie Statutu z dnia …….……… zostanie przeprowadzona do 31 grudnia 2020 r., tj. 

do końca roku poprzedzającego rok kompleksowej oceny jakości działalności naukowej 

przeprowadzanej po raz drugi po dniu 1 października 2016 r. 

2. W przypadku gdy ocena dokonywana jest na wniosek kierownika jednostki, o którym 

mowa w § 80 ust. 9 Statutu, ocena może zostać dokonana w terminie wcześniejszym niż 

określony w ust. 1. Kolejna ocena w tym przypadku dokonywana będzie w terminie 

określonym w ust. 1    

3. Pierwsza ocena okresowa dokonana przez komisje, o których mowa w § 80 ust. 10 

Statutu, po dniu 1 października 2016 r. obejmuje cały okres, który upłynął od ostatniej 

oceny okresowej. 

4. Do postępowań w sprawie oceny okresowej oraz w sprawie zatrudnienia nauczycieli 

akademickich, wszczętych i niezakończonych do dnia 1 października 2016 r., stosuje się 

przepisy dotychczasowe. 

 

(Zmiana wynika z art. 16  ustawy zmieniającej, a w sprawie zatrudnienia – z art. 15 ustawy 

zmieniającej. W związku z treścią art. 16 ustawy zmieniającej konieczne jest wprowadzenie 

przepisu przejściowego normującego terminy dokonania pierwszej oceny okresowej wg ww. 

zasad oraz zasady oceny na wniosek kierownika jednostki, w tym konieczne jest wskazanie 

podmiotu, do którego wniosek kierownika o ocenę nauczyciela akademickiego jest 

kierowany. W tym zakresie wprowadzono jako propozycję zmianę § 80 ust. 9 ). 

W związku z wprowadzeniem jako dodatkowego przepisu § 130 Statutu, dotychczasowe 

paragrafy od 130-132 otrzymują odpowiednio numery 131-133. 
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Załącznik nr 3 do Statutu UP 

w Poznaniu uchwalonego  

w dniu 30.06.2006 r.  

 

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ 

LUB KOMISJI AWANSOWEJ I ZASADY POSTĘPOWAŃ  

KONKURSOWEGO PRZY ZATRUDNIANIU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH  

 

Powoływanie i skład komisji Konkursowej  

 

§ 1  

1. Dziekan, prorektor właściwy do spraw studenckich lub dyrektor Biblioteki Głównej ustala 

warunki konkursu postępowania konkursowego lub awansowego i sposób jego 

przeprowadzenia oraz powołuje komisję konkursową lub komisję awansową, zwane dalej 

„komisją”, w skład której wchodzi przewodniczący oraz pięciu członków.  

2. W przypadku rozpisania konkursu na stanowisko instruktora, asystenta, adiunkta, 

wykładowcy lub starszego wykładowcy w samodzielnej jednostce organizacyjnej 

wydziału w skład komisji wchodzą:  

1) przewodniczący komisji, którym jest nauczyciel akademicki posiadający tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony na 

wydziale na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego;  

2) kierownik samodzielnej jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniony 

kandydat;  

3) dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych na wydziale na stanowisku profesora 

zwyczajnego lub nadzwyczajnego;  

4) dwóch nauczycieli akademickich, zatrudnionych na wydziale na stanowisku adiunkta.  

3. W przypadku rozpisania konkursu lub postępowania awansowego na stanowisko 

profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w samodzielnej jednostce organizacyjnej 

wydziału w skład Komisji wchodzą:  

1) przewodniczący Komisji, którym jest nauczyciel akademicki zatrudniony na wydziale 

na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego posiadający tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,;  

2) kierownik samodzielnej jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniony lub 

awansowany kandydat;  

3) dwóch nauczycieli akademickich, zatrudnionych na wydziale na stanowisku profesora 

zwyczajnego;  

4) dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora stopień naukowy 

doktora habilitowanego, zatrudnionych na wydziale na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego.  

(Proponowane zmiany są dostosowaniem do składu dalszych komisji.)  
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4. W przypadku rozpisania konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w jednostce 

organizacyjnej wydziału w skład Komisji wchodzą:  

1) przewodniczący Komisji, którym jest nauczyciel akademicki posiadający tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony na 

wydziale;  

2) kierownik samodzielnej jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniony 

kandydat;  

3) dwóch nauczycieli akademickich, zatrudnionych na wydziale na stanowisku profesora 

zwyczajnego;  

4) jeden nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora, zatrudniony na 

wydziale;  

5) jeden nauczyciel akademicki posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, 

zatrudniony na wydziale.  

 

5. W przypadku rozpisania konkursu na stanowisko lektora, instruktora, wykładowcy, 

starszego wykładowcy lub postępowania awansowego na stanowisko wykładowcy lub 

starszego wykładowcy w ogólnouczelnianej jednostce dydaktycznej w skład Komisji 

wchodzą:  

1) przewodniczący Komisji, którego wskazuje przewodniczący Rady ds. 

Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych;  

2) dwóch członków Rady ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych, spośród 

przedstawicieli zgłoszonych przez rady wydziałów;  

3) kierownik ogólnouczelnianej jednostki dydaktycznej, w której ma być zatrudniony lub 

awansowany kandydat;  

4) jeden nauczyciel akademicki zatrudniony w ogólnouczelnianej jednostce dydaktycznej 

na stanowisku starszego wykładowcy;  

5) jeden nauczyciel akademicki zatrudniony w ogólnouczelnianej jednostce dydaktycznej 

na stanowisku wykładowcy.  

6. W przypadku rozpisania konkursu na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego, 

kustosza dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego, asystenta bibliotecznego, starszego 

dokumentalisty dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta 

dokumentacji i informacji naukowej oraz asystenta dokumentacji i informacji naukowej 

lub postępowania awansowego na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego, 

kustosza dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego, starszego dokumentalisty 

dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego oraz adiunkta dokumentacji i 

informacji naukowej w skład Komisji wchodzą:  

1) przewodniczący Komisji, którym jest przewodniczący Rady Bibliotecznej;  

2) dwóch członków Rady Bibliotecznej, spośród przedstawicieli rad wydziałów;  

3) członek Rady ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych, spośród 

przedstawicieli zgłoszonych przez rady wydziałów;  

4) kierownik komórki organizacyjnej Biblioteki Głównej, w której ma być zatrudniony 

lub awansowany kandydat;  
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5) jeden przedstawiciel bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników 

dokumentacji naukowej, zatrudnionych w Bibliotece Głównej.  

7. W przypadku, kiedy kandydatem w konkursie lub postępowaniu awansowym jest 

kierownik jednostki organizacyjnej, w skład komisji konkursowej w jego miejsce wchodzi 

jego bezpośredni przełożony.  

8. W posiedzeniach komisji konkursowych i awansowych biorą udział z głosem doradczym 

przedstawiciele związków zawodowych działających w Uniwersytecie, po jednym z 

każdego związku.  

 

Przewodniczący i członkowie komisji  

 

§ 2  

1. Przewodniczący komisji organizuje jej pracę, zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy ich 

obradom oraz reprezentuje komisję przed dziekanem, prorektorem właściwym do spraw 

studenckich lub dyrektorem Biblioteki Głównej.  

2. Przewodniczący Komisji występuje do rady wydziału z wnioskami dotyczącymi 

powołania recenzentów w postępowaniu konkursowym dotyczącym stanowiska profesora 

zwyczajnego.  

3. Przewodniczący Komisji ma prawo, w przypadku, o którym mowa w § 76 statutu, 

zasięgnięcia – za zgodą powołującego Komisję – opinii specjalisty dotyczącej znacznych i 

twórczych osiągnięć w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej kandydata. Opiniuje 

CK 

4. Przewodniczący lub większość członków komisji mogą zadecydować o zaproszeniu na jej 

posiedzenie lub na określony punkt porządku jej obrad także innych osób w sprawach 

będących przedmiotem obrad komisji. Osobom zaproszonym przysługuje prawo 

wyrażenia opinii.  

5. Członkowie komisji mają prawo i obowiązek brania aktywnego udziału w posiedzeniach 

komisji, a w szczególności przedstawiania tam swoich opinii i ocen dotyczących 

kandydatów biorących udział w konkursie. w postępowaniu. 

6. Przewodniczący i członkowie komisji uczestniczą w jej posiedzeniach wyłącznie 

osobiście.  

7. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu członek komisji winien niezwłocznie 

usprawiedliwić swą nieobecność przed przewodniczącym komisji.  

 

Ogłoszenie konkursu  Postępowanie konkursowe  

 

§ 3  

1. Ogłoszenie konkursu może nastąpić wówczas, gdy istnieje uzasadniona potrzeba 

zatrudnienia nauczyciela akademickiego, zgodnie z wymogami, o których mowa w § 79 

ust. 3 statutu.  

2. Konkurs powinien być zakończony:  

1) w odniesieniu do stanowiska, o którym mowa w § 74 ust. 2 pkt 1 statutu, oraz  

w przypadku stanowiska profesora nadzwyczajnego, o którym mowa w § 76, nie 

później niż w ciągu siedmiu miesięcy od dnia jego ogłoszenia;  
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2) w odniesieniu do stanowiska, o którym mowa w § 74 ust. 2 pkt 2 statutu, nie później 

niż w ciągu czterech miesięcy od dnia jego ogłoszenia;  

3) w odniesieniu do stanowisk, o których mowa w § 74 ust. 2 pkt 4 i 5 oraz w ust. 3 i 4 

statutu, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia jego ogłoszenia.  

3. Informacja o konkursie musi zawierać określenie wymagań stawianych kandydatowi  

w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej, kwalifikacji naukowych i dydaktycznych 

kandydata, jego osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej lub osiągnięć w pracy 

zawodowej poza Uniwersytetem oraz żądanych od niego dokumentów.  

4. Warunkiem zakwalifikowania kandydata jest spełnienie wymogów określonych w ustawie 

i w statucie.  

5. Warunkiem zakwalifikowania kandydata jest ponadto osobiste zaprezentowanie się przed 

komisją konkursową.  

 

§ 4  

1. Postępowaniem konkursowym objęci są wszyscy kandydaci, którzy zgłosili się na 

konkurs i spełniają jego warunki.  

2. Przewodniczący zaprasza wszystkich kandydatów na posiedzenie komisji w celu ich 

osobistego zaprezentowania się.  

3. Po zaprezentowaniu się wszystkich kandydatów komisja przeprowadza ich ocenę na 

podstawie złożonej dokumentacji oraz dokonanej prezentacji.  

4. Przy ocenie kandydatów komisja daje pierwszeństwo kandydatom, którzy spełniają 

dodatkowe wymogi określone w § 75 ust. 2-12 statutu, a w szczególności:  

1) wyróżniają się wiedzą i kwalifikacjami w zakresie reprezentowanej dziedziny  

i dyscypliny naukowej;  

2) posiadają predyspozycje do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej 

szczególnie przydatne na będącym przedmiotem konkursu stanowisku nauczyciela 

akademickiego;  

3) wykazują się osiągnięciami w dotychczasowej pracy naukowej i dydaktycznej lub 

osiągnięciami w dotychczasowej pracy zawodowej poza Uniwersytetem, w tym 

zwłaszcza posiadaniem osiągnięć twórczych (jak np. wynalazki, patenty, projekty, 

opracowania) wysoko ocenionych przez specjalistów jako mających poważne 

znaczenie praktyczne – w przypadku osiągnięć zespołowych należy ustalić wartość 

indywidualnego wkładu kandydata.  

5. Przed głosowaniem Członek Komisji wyraża swoje stanowisko w postaci opinii  

i oceny o każdym kandydacie biorącym udział w konkursie.  

 

Postępowanie końcowe   

 

§ 5   (nowy paragraf, w nowym rozdziale na bazie ust. 6 do 10 z par. 4) 

 

1. Po zakończeniu wypowiedzi członków Na zakończenie postępowania konkursowego lub 

awansowego, przewodniczący komisji przeprowadza głosowanie w formie niejawnej. 

tajne nad każdym kandydatem. Kwalifikację Komisji uzyskuje kandydat z najwyższą 
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liczbą głosów „za”, Kwalifikacja kandydata winna być następuje pod warunkiem 

uzyskania bezwzględnej większości głosów (50% + 1 głos) przy obecności ponad połowy 

składu komisji.  

2. Z posiedzenia komisji protokolant pod kierunkiem jej przewodniczącego sporządza się 

protokół przebiegu konkursu postępowania, przedstawiający opinie i oceny wraz  

z wynikami głosowania dotyczące poszczególnych kandydatów w kolejności 

alfabetycznej, a także na prośbę poszczególnych członków komisji – ich opinie i oceny 

odrębne.  

3. Protokół przebiegu konkursu podlega zatwierdzeniu przez komisję podpisami jej 

członków.  

4. Zatwierdzony protokół przewodniczący przekazuje odpowiednio dziekanowi, 

prorektorowi właściwemu do spraw studenckich lub dyrektorowi Biblioteki Głównej, 

którzy następnie przekazują protokół Rektorowi.  

5. Decyzję o zatrudnieniu kandydata na każde stanowisko nauczyciela akademickiego 

podejmuje Rektor. W przypadku konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego – po 

uprzednim zapoznaniu się z opinią Senatu na mianowanie kandydata, na wniosek 

dziekana, na to stanowisko, a w przypadku konkursu na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego – po uprzednim zapoznaniu się z opinią Senatu dotyczącą wniosku 

dziekana o mianowanie lub zatrudnienie na podstawie umowy o pracę kandydata na to 

stanowisko. (Jest zapisane w statucie par. 77, a ponadto nie dotyczy postępowania 

konkursowego/awansowego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


